
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
2012. augusztus 23. rendkívüli ülés  
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 0 - 
8 Mihalecz András tanácsnok 1 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
11 Kiss Tamás képviselő 1 - 
17 Felder Frigyes képviselő 0 - 
18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok 0 - 
 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő Testület tagjait, a Hivatal munkatársait és a 
sajtó munkatársait. M egállapította, hogy a testület 14 tagja jelen van, ezért az ülés határozatképes.  
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2243   Száma: 12.08.23/0/0/A/KT 
Ideje: 2012 augusztus 23 08:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendi pontok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
129/2012. (VIII. 23.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 
 
 

-----1. Előterjesztés a DDOP-2.1.1./A.B-12 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges 
további együttműködési megállapodásokról ----- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester „A legutóbbi, szintén rendkívüli Közgyűlésen döntöttünk már arról, 
hogy a Deseda turisztikai fejlesztését kompletté kívánjuk tenni. Egyrészt azzal, amit már 
elnyertünk és folyik az építkezés, építünk oda egy látogató központot, körbe viszünk egy túra 
utat, építünk egy kilátót, illetve két hidat, ami elkészült már, ami lehetővé teszi, hogy körbe 
járható legyen a Deseda. Ha visszaemlékeztek rá tavaly előtt elkezdtük a szilárd burkolatú 
kerékpárút építését, el is jutottunk a toponári oldalon, egész a félszigetnek a felső csücskéig,  
vagyis a hídig,  innét kell majd tovább mennünk szintén szilárd útburkolatú úttal. Ez a fő  célja 
egyébként ennek a pályázatnak, mert az ökoturisztikai úton amúgy lehet kerékpározni, de az 
inkább sétára való, a biciklisek szerint is. Jobb, hogy ha ezt szilárd burkolatú úttal tehetjük meg. 
M ost nyílt egy olyan pályázati lehetőség, a pályázat beadásának a határideje augusztus 31., amely 
100%-os támogatással,  maximum 500 millió forint bekerülési költséggel lehetővé teszi, hogy ezt 
a fejlesztést végrehajtsuk. M égpedig úgy, hogy körbe tudjuk vinni a szilárd útburkolatú utat a 
Desedán, de úgy kell vállalnunk ezt, hogy összesen 80 km hosszú kerékpárutat kell építenünk, 
ezért kellett a Desedán kívül még megtalálni azokat a társakat, akik szintén érintettek a 
kerékpárút építésében. Ezen túlmenően csatolni kellett hozzá még két bekerülési összegét 
tekintve kisebb felújítást, az egyik a Szentjakabi Benczés Apátsághoz, a másik pedig a Rippl 



Rónai Villához kapcsolódik. És azért kellett kérnem a Közgyűlést – habár múltkor már 
jóváhagytuk, hogy indulunk ezen a pályázaton – mivel közben megnyitották a pályázati ablakot 
és abban olyan új feltételek is megjelentek, amelyeket közgyűlési döntéssel lehet csak 
beterjeszteni. Az együttműködési megállapodások többek között, amelyek itt vannak az 
előterjesztés mögé csatolva. A Kormány a kormányzati struktúra átszervezését követően azt 
ígérte, hogy 30 napon belül döntenek a pályázatokról, nagyon remélem, hogy ez így is lesz, így 
október elejére már számíthatunk egy döntésre és ez megadja a lehetőséget számunkra arra, hogy 
ezt követően elkezdjük a közbeszerzések bonyolítását és legkésőbb a következő év tavaszán, 
amikor kijön a jó idő elkezdhetjük a beruházást.” 
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2244   Száma: 12.08.23/1/0/A/KT 
Ideje: 2012 augusztus 23 08:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
130/2012. (VIII. 23.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a DDOP-2.1.1/A.B-12 kódszámú, 
Turisztikai attrakciók fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges további három, az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a 
Polgármestert azok aláírására.  
 

Felelős:   Szita Károly Polgármester  
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató    
Határidő:   azonnal 



----- 2. Előterjesztés a Rippl-Rónai Emlékmúzeum villaépület és műterem  
belső festéséről --- 

 
 

-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

 
Szita Károly polgármester „Szintén a komplex turisztikai program keretén belül, amelynek 
része az előbb említett desedai program, része volt a fürdő, illetve a Rippl-Rónai Villának a 
felújítása is és ez az előterjesztés az utóbbihoz kapcsolódik. A Rippl-Rónai Villa felújítása jól 
halad, most már a kertészeti munkákat végzik, nagyon remélem, hogy október 15-ére, a 
kivitelező végezni is fog. A kertészet teszi majd függővé, hogy mikor tudja telepíteni a 
növényeket, ebben a szárazságban nyílván való, hogy nem. A Rippl-Rónai Villában a külső 
homlokzat javítása, tető javítása és nyílászárók javítása volt az, amely az akkori pályázat lehetővé 
tette, hogy erre pályázzunk. Viszont nem tette lehetővé azt, hogy egy belső tisztasági festést, 
meszelést végezzünk. A Rippl-Rónai Villában 20 éve volt festés belül. Szabó János M ilánnal 
beszélve, mivel úgy is ki kell pakolniuk, mert a nyílászárókat kezelni kell, már a jelenlegi 
pályázat keretén belül,  ezért fogalmazódott meg az, hogy ha már egyszer ki kell pakolni, akkor a 
mostani tisztasági festést, mázolást is végezzük el, hogy ne kelljen két év múlva újból leszedni a 
képeket és kipakolni. Így lenne komplett a Rippl-Rónai Villa. Ehhez viszont pénz kell és ezért 
terjesztettem a képviselő testület elé.” 
 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2245   Száma: 12.08.23/2/0/A/KT 
Ideje: 2012 augusztus 23 08:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100,00 77,78 
Nem 0 0,00 0,00 
Tartózkodik 0 0,00 0,00 
Szavazott 14 100.00 77,78 
Nem szavazott 0   0,00 
Távol 4   22,22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



131/2012. (VIII. 23.) önkormányzati határozat:  

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Rippl-Rónai Emlékmúzeum villaépület 
és műterem belső festéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai 

Emlékmúzeum villaépület, valamint a műterem belső festésével kapcsolatos feladatok teljes 
körű lebonyolítására, és a szükséges lépések megtételére felhatalmazza a Polgármestert. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. szeptember 10. 
 

2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai 
Emlékmúzeum villaépület, valamint a műterem belső festésének munkáira 807 000 Ft-ot a 
2012. évi költségvetésben szereplő intézmény felújítási új, induló keretösszeg terhére 
biztosít, amennyiben a Somogy M egyei Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Bajzik Imre igazgató 
   M olnár György igazgató 
Határidő:   2012. szeptember 30. 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a következő Közgyűlés, a munkaterv szerint, 
szeptember végén lesz, de nem tudja garantálni a gyors pályázati ritmus megváltozott feltételei 
miatt, hogy nem lesz újabb rendkívüli Közgyűlés. Elmondta, hogy szeptember 2-án tartandó 
városi tanévnyitó ünnepségre, melyet a Gépészben tartanak az iskola 50. évfordulója alkalmából 
17.00 órakor, minden képviselőt szeretettel vár. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k. 
 polgármester  címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 Borhi Zsombor s.k. Kiss Tamás s.k. 
    tanácsnok képviselő 


